
Bilag 3 

De kliniske spørgsmål (fokuserede spørgsmål) 

PICO 1 
Bør voksne patienter (fyldt 18 år), der indlægges på psykiatrisk afdeling dagligt vurderes for risiko for 
udvikling af aggressiv og voldelig adfærd under hele deres indlæggelse? 

Baggrund for valg af spørgsmål:  

Psykiatriske patienter ønsker et sikkert og trygt behandlingsmiljø, når de skal være indlagt. Aggressiv og 
voldelig adfærd fra patienten selv eller medpatienter, kan have negativ indflydelse på pleje og 
behandlingsforløbet. Der er studier, der har vist, at systematisk og struktureret vurdering af patienternes 
kortids risiko for aggressiv og voldelig adfærd, kan reducere mulige voldelige episoder, samt 
tvangsbehandling af patienterne.  

Population (population) 

Alle voksne patienter der indlægges på psykiatrisk afdeling. 

Intervention 

At sundhedsprofessionelle systematisk anvender Brøset Violence Checklist  (BVC) til vurdering af patientens 
adfærd under indlæggelsen. 

Comparison (sammenligning) 

At sundhedsprofessionelle ikke anvender et instrument til systematisk vurdering af patientens adfærd 
under indlæggelsen. 

Outcome Tidsramme Kritisk/Vigtigt 

Aggressions episoder Under indlæggelse Kritisk 

Patienter der udviser aggressiv adfærd Under indlæggelse vigtig 

Patienter, der behandles med isolering Under indlæggelse Vigtig 

Patienter, der behandles med fiksering Under indlæggelse Vigtig 

Patienter, der modtager en eller anden form for 
tvangsforanstaltning 

Under indlæggelsen Vigtig 

 

 

 

 

 



PICO 2 
Bør børn og unge mellem 12-17 år, der indlægges på psykiatrisk afdeling dagligt vurderes for risiko for 
udvikling af aggressiv adfærd, der kan føre til voldelig adfærd under hele deres indlæggelse? 

Baggrund for valg af spørgsmål:  

Voksne psykiatriske patienter ønsker et sikkert og trygt behandlingsmiljø. Aggressiv og voldelig adfærd fra 
patienten selv eller medpatienter, kan have negativ indflydelse på pleje og behandlingsforløbet. Der er 
studier, der har vist at systematisk og struktureret vurdering af voksne patienternes adfærd, kan reducere 
aggressiv adfærd, der kan føre til voldelige episoder. Det formodes, at dette også gør sig gældende for 
patienter 12-17 år. På nogle danske børnepsykiatriske afdelinger, anvendes BVC som screeningsredskab, 
derfor er det relevant at undersøge evidensen af anvendelsen af BVC for patienter i aldersgruppen 12-17 
år. 

Population (population) 

Alle børn og uge 12-17 år, der indlægges på psykiatrisk afdeling. 

Intervention 

At sundhedsprofessionelle systematisk anvender Brøset Violence Checklist  (BVC) til vurdering af patientens 
adfærd under indlæggelsen. 

Comparison (sammenligning) 

At sundhedsprofessionelle ikke anvender et instrument til systematisk vurdering af patientens adfærd 
under indlæggelsen. 

Outcome Tidsramme Kritisk/Vigtigt 

Aggressions episoder Under indlæggelse Kritisk 

Patienter der udviser aggressiv adfærd Under indlæggelse Vigtig 

Patienter, der behandles med isolering Under indlæggelse Vigtig 

Patienter, der behandles med fiksering Under indlæggelse Vigtig 

Patienter, der modtager en eller anden form for 
tvangsforanstaltning 

Under indlæggelsen Vigtig 

 

 

 

 

 


